รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2557
วัน พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมตนออ 1 เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
2
นายจํารัส ทองคํา
3
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
4
นายสมพบ มณีคํา
5
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
6
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
7
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
8
นางสมพินธุ กิติยศ
9
นายยุทธพงศ ไวยะกา
10 นายสมาน พรมวิภา
11 นายไพฑูรย สุวรรณทา

ตําแหน4ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ผูไม4เขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายจรัญ ป9ญญาเสน

ตําแหน4ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
นายชิราวุฒิ นันตะรัตน
นายจํารัส ทองคํา

หมายเหตุ

นางสาวคนึงนิตย พรมมินทร

นายสมพบ มณีคํา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
นางสมพินธุ กิติยศ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมาน พรมวิภา
นายไพฑูรย สุวรรณทา
ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลาป;วย
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ผูเขาร4วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
นายสุรพล วงศวัฒนะ
2
นายบัญญัติ ป9นอินทร
3
นายสมเกียรติ คําใจวัง
4
นายบรรจง สมศรี
5
นายประดิษฐ นามลักษณ
6
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
7
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
8
นายสมพล บั้งเงิน
9
นายเสรี วังแง>
10 พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

ตําแหน4ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน2าสํานักปลัดเทศบาล
ผู2อํานวยการกองคลัง
ผู2อํานวยการกองช>าง
ผู2อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน2าฝ;ายบริหารงาน
สาธารณสุข

ลายมือชื่อ
นายสุรพล วงศวัฒนะ
นายบัญญัติ ป9นอินทร
นายสมเกียรติ คําใจวัง
นายบรรจง สมศรี
นายประดิษฐ นามลักษณ
น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล
น.ส.วราภรณ มโนจิตต
นายสมพล บั้งเงิน
นายเสรี วังแง>
พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา
เลขานุการสภาฯ

13.00 น.
อ>านประกาศสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจําปH พ.ศ. 2557 และขอเชิญประธานสภาฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1)แจ2งนายจรัญ ป9ญญาเสน สมาชิกสภาฯ ลาป;วย
2)นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ไปประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเครือข>ายองคกรชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก
3)แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม> 2 ท>าน นางสมพินธุ กิติยศ และนายสมพบ มณีคํา
4)แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
5)แจ2งแผนการฝKกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร ได2แก> หลักสูตรรองประธานสภาฯ รุ>นที่ 28
อบรมระหว>างวันที่ 9-27 มีนาคม 2558, หลักสูตรรองนายกเทศมนตรีฯ รุ>นที่ 35 อบรม
ระหว>างวันที่ 11-29 พฤษภาคม 2558 และหลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี อบรมระหว>าง
วันที่ 15-26 มิถุนายน 2558
-ขอความร>วมมือผู2เข2าร>วมประชุมทุกท>านปOดเครื่องมือสื่อสาร หรือใช2ระบบสั่นสะเทือนเพื่อ
ไม>ให2เปPนการรบกวนในที่ประชุม
-ขอเชิญ ผอ.กองคลัง แจ2งฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
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ผอ.กองคลัง

-รายงานฐานะการเงินการคลัง
****แทรกงบทดลอง***

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณ ผอ.กองคลัง
/-4- ระเบียบวาระที่ 2 ...
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ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาออดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ.2557 เมื่อวันจันทร9 ที่ 29 กันยายน 2557 ณ หองประชุมตนออ 2
เทศบาลตําบลปาออดอนชัย
-ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานต>อที่ประชุม
-เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2557 เมื่อวัน จันทร ที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห2องประชุมต2นอ2อ 2 เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ซึ่งได2ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล2วบันทึกได2
ถูกต2องครบถ2วนและได2บันทึกรายงานเสนอต>อประธานสภาฯ
-ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สอบถามในที่ประชุมว>ามีท>านใดจะ
แก2ไขในรายงานการประชุมหรือไม> เมื่อไม>มีจะขอมติในที่ประชุม
นับองคประชุม มีผู2เข2าร>วมประชุม มีจํานวน 11 ท>าน ขอเรียนเชิญท>านประธานสภาฯ ขอมติ
ต>อไป
ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2557 เมื่อวันจันทร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห2องประชุม ต2นอ2อ
2 เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
เรื่องพิจารณา
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปH งบประมาณ พ.ศ.2557
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก2ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา
48 ทศ ให2นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได2แถลงไว2ต>อ
สภาเทศบาลเปPนประจําทุกปH
เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ได2จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยในรอบปHที่ผ>านมา
ให2ประชาชนได2รับทราบถึงผลการดําเนินงานการใช2จ>ายงบประมาณของเทศบาลตําบลป;าอ2อ
ดอนชัย ตลอดจนเปPนการประชาสัมพันธบทบาทการทํางานของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
ต>อสาธารณชน เพื่อร>วมตรวจสอบตามหลักการมีส>วนร>วม ความโปร>งใส และหลักความ
รับผิดชอบ
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***แทรกงบรายรับ-รายจ>าย***
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1
-สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาออดอนชัย
(แถลงนโยบายต4อสภาฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 )ดังนี้
1.นโยบายดานการบริหารจัดการองค9กร
-สนับสนุนให2กํานัน ผู2ใหญ>บ2าน และกลุ>มพลังมวลชนต>างๆ ทั้งกลุ>มจัดตั้ง และดําเนินงานสภาองคกรชุมชนตําบลเพื่อ
เปPนกลไกในการบูรณาการงานพัฒนาร>วมกับเทศบาลฯ
-เน2นการบริหารจัดการแบบมีส>วนร>วม โปร>งใส และตรวจสอบถ>วงดุลได2
-จัดทําแผนพัฒนาตําบล 3 ปH ให2สอดคล2องกับป9ญหา/ความต2องการของชุมชน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.25572560) และนโยบายรัฐบาล
-ร>วมมือกับทุกส>วนราชการปYองกัน ปราบปรามบําบัดยาเสพติดอย>างยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่
งบประมาณ 49,800 บาท
2.โครงการปYองกันและแก2ไขป9ญหายาเสพติดในพื้นที่เปYาหมาย
(สนับสนุนงบประมาณให2อําเภอเมืองเชียงราย)
งบประมาณ 20,000 บาท
3.โครงการปYองกันและแก2ไขป9ญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
(สนับสนุนงบประมาณให2จังหวัดเชียงราย)
งบประมาณ 10,000 บาท
4.โครงการปYองกันและแก2ไขป9ญหายาเสพติดประจําหมู>บ2าน
งบประมาณ 315,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านหมู>ที่ 1 - 21)
2.นโยบายดานเศรษฐกิจ
2.1 สรางความเขมแข็งใหกับฐานเศรษฐกิจเดิม
-สนับสนุนความเข2มแข็งให2แก>กลุ>มเหมืองฝาย และกลุ>มเกษตรกรในการจัดการน้ําเพื่อการผลิต
-สนับสนุนและสร2างความเข2มแข็งให2กับเครือข>ายวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและการตลาด
2.2 สรางฐานเศรษฐกิจใหม4
-สนับสนุนให2กลุ>มสตรีและชุมชน พัฒนาการท>องเที่ยวด2านสุขภาพ การท>องเที่ยวด2านเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย
และการจัดการท>องเที่ยวโดยชุมชน
-ร>วมกับหน>วยงานต>างๆ ในการจัดหลักสูตรพัฒนาฝHมือแรงงานและอาชีพใหม>เพื่อเข2าสู>ประชาคมอาเซียน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการส>งเสริมการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2557 “มหกรรมแก2จน สร2างอาชีพ
สร2างรายได2อย>างยั่งยืน กิจกรรมการปYองกันและแก2ไขป9ญหาความยากจน” ร>วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
เชียงราย ณ บ2านหนองหม2อ หมู>ที่ 9 งบประมาณ 6,021 บาท
2.โครงการส>งเสริมการสร2างโอกาสทางการตลาดและประชาสัมพันธแหล>งจําหน>ายสินค2าผลิตภัณฑชุมชนและสินค2า
OTOP ตําบลป;าอ2อดอนชัย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณ
9,000 บาท
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3.โครงการอบรมให2ความรู2ด2านการเกษตร “การทํานาโยน” งบประมาณ
8,310 บาท
4.โครงการส>งเสริมการทําปุ_ยหมักชีวภาพจากเศษพืชแบบไม>พลิกกลับกอง งบประมาณ11,000 บาท
3.ดานการศึกษา และกีฬา
3.1 การส4งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและการกีฬา
-จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการเรียนรู2และวิจัยตําบลป;าอ2อดอนชัย เปPนกลไกสนับสนุน จัดหางบประมาณและพัฒนา
คุณภาพ: ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรีและเครือข>ายสตรี ศูนยพัฒนาพันธุข2าวชุมชน โฮงเฮียน
สร2างสุขคนเฒ>า ฯลฯ
-สนับสนุนส>งเสริมการกีฬาทุกระดับมุ>งพัฒนาสุขภาพและกีฬาระดับสูงขึ้นไป
3.2 การส4งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
-สนับสนุนและร>วมประสานงานพัฒนาคุณภาพเครือข>ายการศึกษาภายในตําบล ทั้งระดับก>อนปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษ จีน พม>า และองคความรู2ต>างๆ ในการเข2าสู>ประชาคมอาเซียน
-สนับสนุนให2มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตในวัยเรียนทุกระดับชั้น และมีจิตอาสา
-ร>วมกับมหาวิทยาลัยชีวิต ศูนยการเรียนชุมชนเมืองเชียงราย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปH (โดยเน2นเวลาใน
การเรียน= ประสบการณทํางาน)
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการแข>งขันกีฬานักเรียนและประชาชนตําบลป;าอ2อดอนชัย ต2านภัยยาเสพติด
(สนับสนุนงบประมาณให2ศูนยกีฬาตําบลป;าอ2อดอนชัย)
งบประมาณ 300,000 บาท
2.โครงการกีฬาประสานใจ ต2านภัยยาเสพติด เสริมสร2างความสามัคคี
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านริมลาว)
งบประมาณ
15,000 บาท
3.โครงการแข>งขันกีฬาประชาชน รวมพลังแผ>นดินเพื่อต>อต2านยาเสพติดบ2านป;ากอ
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านป;ากอ)
งบประมาณ
5,000 บาท
4.โครงการแข>งขันกีฬาประชาชน รวมพลังแผ>นดินเพื่อต>อต2านยาเสพติดบ2านหนองหม2อ
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านหนองหม2อ)
งบประมาณ
10,000 บาท
5.โครงการแข>งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ2าน
งบประมาณ
36,320 บาท
6.โครงการแข>งขันกีฬาองคกรปกครองส>วนท2องถิ่น
งบประมาณ
27,800 บาท
7.โครงการแข>งขันฟุตบอล 11 คน ป;าอ2อดอนชัยคัพ
งบประมาณ
100,000 บาท
8.โครงการฝKกทักษะการเล>นกีฬาภาคฤดูร2อน
งบประมาณ
37,000 บาท
9.โครงการหนึ่งใจติวให2น2อง แนะแนวการศึกษาต>อให2กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษา
ต>อในระดับอุดมศึกษา
งบประมาณ
15,300 บาท
10.สนับสนุนโรงเรียนบ2านปุยคํา
-โครงการแข>งขันทักษะทางวิชาการ
จํานวน 15,000 บาท
-โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
จํานวน 25,000 บาท
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11.สนับสนุนโรงเรียนบ2านห2วยทราย
-โครงการค>าคุณธรรมปลูกฝ9งคุณธรรมพื้นฐานผ>านห2าห2องชีวิตปลุกจิตนิสัย จํานวน 17,000 บาท
-โครงการจัดซื้อวัสดุฝKกกระบวนการคิดของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
จํานวน 15,000 บาท
12.สนับสนุนโรงเรียนบ2านริมลาว
-โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
จํานวน 14,000 บาท
-โครงการเข2าค>ายคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักเรียน
จํานวน 21,000 บาท
13.สนับสนุนโรงเรียนบ2านสันกลาง
-โครงการฝKกว>ายน้ําเพื่อเสริมสร2างพัฒนาการทุกด2าน
จํานวน 25,000 บาท
14.สนับสนุนโรงเรียนบ2านป;าอ2อดอนชัย
-โครงการอาเซียนเพื่อนบ2านเรา
จํานวน 20,000 บาท
-โครงการส>งเสริมความเปPนเลิศของนักเรียน
จํานวน 15,000 บาท
15.สนับสนุนโรงเรียนบ2านหนองหม2อ
-โครงการจิตรกรน2อย
จํานวน 15,000 บาท
-โครงการคุณธรรมนําความรู2
จํานวน 15,000 บาท
-โครงการส>งเสริมความคิดสร2างสรรค(ดุริยางค)
จํานวน 13,000 บาท
16.สนับสนุนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
-โครงการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
จํานวน 35,000 บาท
-โครงการฝKกอบรมอาสาสมัครจราจรโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
จํานวน 15,000 บาท
-โครงการส>งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค>านิยมที่พึงประสงค
จํานวน 40,000 บาท
-โครงการฝKกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร2างวินัยจราจรและการปYองกันอุบัติภัยในโรงเรียน
จํานวน 10,000 บาท
17.สนับสนุนโรงเรียนเชียงรายป9ญญานุกูล
-โครงการจัดซื้อของเล>นเพื่อพัฒนาชีวิตเด็กพิการ
จํานวน 40,000 บาท
4.ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
-สนับสนุนให2คณะสงฆตําบล และผู2สูงอายุ มีบทบาทในการจัดการเรียนรู2ด2านภูมิป9ญญาท2องถิ่น ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย>างยั่งยืน
-ส>งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการเข2าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข2าพรรษา
งบประมาณ 18,750 บาท
2.โครงการสืบชะตาหลวงวัดสันมะนะ
งบประมาณ 10,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านสันมะนะ)
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3.โครงการเข2าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
(สนับสนุนงบประมาณให2สภาวัฒนธรรมตําบลป;าอ2อดอนชัย)

งบประมาณ

30,000 บาท

4.โครงการประเพณีแห>เทียนเข2าพรรษา
(สนับสนุนงบประมาณให2สภาวัฒนธรรมตําบลป;าอ2อดอนชัย)
5.โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดศรีมงคล
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านสันสลี)
6.โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหนองหม2อ
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านหนองหม2อ)
7.โครงการสืบชะตาหลวงและแห>พระเจ2าสองสี
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านป;าอ2อ)
8.โครงการเผยแผ>หลักธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านป;าอ2อ)
9.โครงการวันเยาวชนแห>งชาติ ประจําปH 2557
10.โครงการวันรวมใจสันดอนชัย
11.โครงการรดน้ําดําหัวผู2สูงอายุ ประจําปH 2557
(สนับสนุนงบประมาณให2สภาวัฒนธรรมตําบลป;าอ2อดอนชัย)
12.โครงการประเพณีลอยกระทง
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านหมู>ที่ 1 - 21)
13.โครงการสืบสานประเพณีปHใหม>เมือง
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านหมู>ที่ 1 - 21)
14.โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ>าลาหู>
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านปุยคํา)
15.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมชนเผ>าลีซอ
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านปุยคํา)
16.โครงการสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ
(สนับสนุนงบประมาณให2คณะกรรมการหมู>บ2านห2วยทราย)

งบประมาณ

100,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

10,000 บาท

งบประมาณ

30,000 บาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

68,150 บาท
11,550 บาท
135,000 บาท

งบประมาณ

63,000 บาท

งบประมาณ

63,000 บาท

งบประมาณ

15,000 บาท

งบประมาณ

15,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

5.ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 โครงสรางพื้นฐาน
-ปรับปรุง ซ>อมแซม และพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน (ถนน ระบบน้ําประปา ไฟฟYา และแหล>งน้ํา) ให2ทั่วถึงทั้งตําบล
-พัฒนาระบบพลังงานทดแทน เพื่อลดค>าใช2จ>ายในครัวเรือนและท2องถิ่น
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5.2 สวัสดิการชุมชน
-ส>งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการให2แก>ผู2สูงอายุ ผู2พิการ ผู2อยู>ร>วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส ผู2ด2อยโอกาส ให2
เข2าถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
-ร>วมกับหน>วยงานภาคีอื่นๆ ผลักดันกฎหมายและระเบียบใหม>ๆ ในการจัดสวัสดิการแก>ชุมชน เช>น ร>างพระราชบัญญัติ
บํานาญประชาชน
-สนับสนุนการจัดตั้งศูนยประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อช>วยเหลือสตรีและผู2ด2อยโอกาส ตามนโยบาย
รัฐบาล
5.3 สุขภาพและสาธารณสุข
-พัฒนาระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยชุมชนแบบมีส>วนร>วม
-บูรณาการระบบอาสาสมัครในตําบล: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู>บ2าน อาสาสมัครดูแลผู2สูงอายุที่บ2าน อาสาสมัครปYองกัน
ภัยฝ;ายพลเรือน อาสาพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนค>าตอบแทนในการจัดกิจกรรมสร2างสุขภาวะเชิงรุกในชุมชน
-ร>วมกับหน>วยงานสาธารณสุขและชุมชน สร2างระบบดูแลสุขภาพผู2สูงอายุที่อยู>ติดบ2าน ติดเตียง ผู2พิการ และสนับสนุน
ญาติพี่น2องที่ดูแลผู2ป;วยอยู>
-จัดทําและดําเนินการ “โครงการนําร>องในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข” ร>วมกับโรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และสาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงราย
5.4 ชีวิตและความปลอดภัย
-ส>งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยพัฒนา
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยประจําตําบล ให2มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท>าสังคมเมืองที่ได2มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
1.โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช2ในกิจการของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ในพื้นที่บ2านร>องขุ>น หมู>ที่ 1
งบประมาณ 200,000 บาท
2.โครงการก>อสร2างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ2านร>องขุ>น หมู>ที่ 1
งบประมาณ 198,000 บาท
3.โครงการก>อสร2างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ2านป;าไผ> หมู>ที่ 4
งบประมาณ 369,000 บาท
4.โครงการก>อสร2างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ2านสันมะนะ หมู>ที่ 8
งบประมาณ 291,500 บาท
5.โครงการก>อสร2างอาคารอเนกประสงคแบบชั้นเดียว บ2านดงเจริญ หมู>ที่ 17
งบประมาณ 449,000 บาท
6.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านหนองแสลบ หมู>ที่ 7 งบประมาณ 300,000 บาท
7.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านหนองหม2อ หมู>ที่ 9 งบประมาณ 228,500 บาท
8.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
งบประมาณ 317,000 บาท
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9.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านหล>ายลาว หมู>ที่ 15 งบประมาณ 386,000 บาท
10.โครงการก>อสร2างวางท>อ คสล.มอก ชั้น 3 บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
งบประมาณ
60,000 บาท
11.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู>บ2านสันกลาง หมู>ที่ 13
งบประมาณ 379,500 บาท
12.สนับสนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู>บ2านสันมะหลอด หมู>ที่ 2
งบประมาณ
40,500 บาท
13.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านร>องขุ>น หมู>ที่ 1
งบประมาณ
78,537 บาท
14.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านป;าไผ> หมู>ที่ 4
งบประมาณ
37,453 บาท
15.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านสันสลี หมู>ที่ 5
งบประมาณ
33,057 บาท
16.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านป;ากอ หมู>ที่ 6
งบประมาณ 151,829 บาท
17.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านหนองแสลบ หมู>ที่ 7
งบประมาณ
49,972 บาท
18.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านป;าอ2อ หมู>ที่ 11
งบประมาณ
88,862 บาท
19.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
งบประมาณ 114,310 บาท
20.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านปุยคํา หมู>ที่ 14
งบประมาณ
49,151 บาท
21.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านห2วยทราย หมู>ที่ 16
งบประมาณ 117,008 บาท
22.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านป;าตึงงาม หมู>ที่ 18
งบประมาณ 309,621 บาท
23.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านหนองหม2อใหม> หมู>ที่ 19
งบประมาณ 314,494 บาท
24.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านโพธิ์งาม หมู>ที่ 20
งบประมาณ
36,931 บาท
25.ขยายเขตไฟฟYาสาธารณะบ2านประตูล2อ หมู>ที่ 21
งบประมาณ
47,055 บาท
26.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านสันมะนะ หมู>ที่ 8 งบประมาณ 130,000 บาท
27.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านปุยคํา หมู>ที่ 14 งบประมาณ
40,000 บาท
28.โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านหนองแสลบ หมู>ที่ 7งบประมาณ 247,500 บาท
29.โครงการซ>อมสร2างถนนลาดยาง บ2านสันมะหลอด หมู>ที่ 2
งบประมาณ 650,000 บาท
30.โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา คสล. ข2ามถนนลาดยาง บ2านป;าไผ> งบประมาณ
20,000 บาท
31.โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา ภายในเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย งบประมาณ
96,000 บาท
32.โครงการปรับปรุงวางท>อ คสล. บ2านป;าอ2อ หมู>ที่ 11
งบประมาณ
89,000 บาท
33.โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล. บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
งบประมาณ
31,860 บาท
34.โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล. บ2านหนองหม2อใหม> หมู>ที่ 19 งบประมาณ
22,000 บาท
35.โครงการปรับปรุงเสริมท>อ คสล. บ2านห2วยทราย หมู>ที่ 16
งบประมาณ
60,000 บาท
36.โครงการถนนสายดอกไม2 (บ2านร>องขุ>น – บ2านสันมะนะ)
งบประมาณ 98,000 บาท
37.จ>ายเบี้ยยังชีพผู2สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล
งบประมาณ 12,122,300 บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
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38.จ>ายเบี้ยยังชีพผู2พิการตามนโยบายรัฐบาล
งบประมาณ 1,001,500 บาท
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
39.จ>ายเบี้ยยังชีพผู2ป;วยโรคเอดส ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ>าย งบประมาณ 310,000 บาท
40.โครงการเสริมสร2างความเข2มแข็งแก2ไขป9ญหาเอดสเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ปH พ.ศ.2557
งบประมาณ 45,980 บาท
41.โครงการแข>งขันกีฬาพื้นบ2านเชื่อมความสัมพันธอาสาพัฒนาชุมชนตําบลป;าอ2อดอนชัย
งบประมาณ 58,179 บาท
42.โครงการวันสตรีสากล ประจําปH 2557
งบประมาณ 49,925 บาท
43.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อใช2ในที่ทําการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพผู2สูงอายุตําบลป;าอ2อดอนชัย
(งบประมาณ พมจ.ชร.)
งบประมาณ 63,000 บาท
44.กิจกรรมฝKกอบรมการให2ความรู2การดูแลสุขภาพในกลุ>มผู2สูงอายุ โดย อผส.
(งบประมาณกองทุนผู2สูงอายุ)
งบประมาณ 60,800 บาท
45.กิจกรรมฝKกอาชีพหัตถกรรมจักสานพื้นบ2าน
งบประมาณ 42,640 บาท
(งบประมาณกองทุนผู2สูงอายุ)
46.กิจกรรมถ>ายทอดวัฒนธรรมภูมิป9ญญาท2องถิ่น การทําบายศรี
งบประมาณ 57,500 บาท
(งบประมาณกองทุนผู2สูงอายุ)
47.กิจกรรมนันทนาการและการแข>งขันกีฬาพื้นบ2านผู2สูงอายุ
งบประมาณ 63,500 บาท
(งบประมาณกองทุนผู2สูงอายุ)
48.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส>งเสริมอาชีพผู2สูงอายุ กิจกรรมการฝKกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
คณะกรรมการชมรมผู2สูงอายุระดับหมู>บ2านในพื้นที่ตําบลป;าอ2อดอนชัย
(งบประมาณ พมจ.ชร.)
งบประมาณ 67,000 บาท
49.ซ>อมแซมบ2านผู2สูงอายุที่ได2รับผลกระทบจากแผ>นดินไหว จํานวน 24 หลัง
(งบประมาณ พมจ.ชร.)
งบประมาณ 230,567 บาท
50.โครงการควบคุมและลดมลพิษ
งบประมาณ 2,400,000 บาท
51.โครงการทําปุ_ยหมักและปุ_ยน้ําจากขยะอินทรีย บ2านหนองหม2อ งบประมาณ 42,260 บาท
7
52.โครงการรักสุขภาพ รักษสิ่งแวดล2อม
งบประมาณ 12,805 บาท
53.โครงการส>งเสริมสุขภาพของประชาชน
งบประมาณ 26,805 บาท
54.โครงการรณรงคปYองกันและควบคุมโรคไข2เลือดออก
งบประมาณ 335,370 บาท
55.โครงการรณรงคปYองกันและควบคุมโรคสัตว,ทําหมัน
งบประมาณ 100,684 บาท
56.โครงการฝKกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดสําหรับผู2ให2บริการกิจกรรมด2านสุขภาพ
งบประมาณ
12,540 บาท

/-13- 57.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน…

- 13 -

57.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
งบประมาณ 315,000 บาท
(สนับสนุนงบประมาณให2 อสม.หมู>ที่ 1 - 21)
58.โครงการเพาะพันธุปลาสู>แหล>งน้ําธรรมชาติสาธารณะ
งบประมาณ 25,000 บาท
59.โครงการปYองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช>วงเทศกาลปHใหม> งบประมาณ 36,100 บาท
60.โครงการปYองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช>วงเทศกาลสงกรานต งบประมาณ 45,580 บาท
61.โครงการปYองกันและแก2ไขป9ญหาภัยแล2ง
งบประมาณ 40,000 บาท
62.โครงการวัน อปพร.
งบประมาณ 20,000 บาท
63.โครงการการสัมมนาผู2นําชุมชนเพื่อสร2างความปรองดองสมานฉันทระดับท2องถิ่น
งบประมาณ 12,750 บาท
64.โครงการฝKกอบรมและซ2อมแผนปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
งบประมาณ 31,440 บาท
นายกเทศมนตรีฯ
-ขออนุญาตเพิ่มเติมโครงการที่อยู>ในระหว>างดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ
1)โครงการก>อสร2างทางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร2อมฝาปOด บ2านริมลาว หมู>ที่ 3
งบประมาณ 275,800 บาท
2)โครงการก>อสร2างวางท>อระบายน้ํา คสล.พร2อมบ>อพักน้ํา บ2านริมลาว หมู>ที่ 3 งบประมาณ
259,700 บาท
3)โครงการก>อสร2างวางท>อพร2อมบ>อพัก บ2านริมลาว หมู>ที่ 3 (บริเวณสี่แยกบ2านสบห2วย)
งบประมาณ 53,700 บาท
4)โครงการก>อสร2างวางท>อระบายน้ํา คสล.คู> ขนาด 1.20 เมตร บ2านป;าตึงงาม หมู>ที่ 18
งบประมาณ 114,700 บาท
5) โครงการก>อสร2างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านประตูล2อ หมู>ที่ 21 งบประมาณ
322,000 บาท
6)โครงการปรับปรุงท>อระบายน้ํา คสล.ข2ามถนนลาดยาง บ2านสันกลาง หมู>ที่ 13 งบประมาณ
25,000 บาท
7)โครงการก>อสร2างวางท>อระบายน้ํา คสล.พร2อมบ>อพักน้ํา บ2านป;ากอ หมู>ที่ 6 งบประมาฯณ
146,000 บาท
8)โครงการก>อสร2างเสริมท>อ คสล.บ2านสันกลาง หมู>ที่ 13 งบประมาณ 37,000 บาท
9)การจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร งบประมาณ 1,315,000 บาท
10)โครงการซ>อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแคบซีล หมู>ที่ 4-8 งบประมาณ 2,130,000 บาท
11)โครงการปรับปรุงซ>อมสร2างถนนสายบ2านริมลาว-ห2วยทราย งบประมาณ 1,000,011 บาท
12)โครงการปรับปรุงอาคารกองอํานวยการสนามกีฬากลางตําบลป;าอ2อดอนชัย หมู>ที่ 9
งบประมาณ 90,000 บาท
13) โครงการปรับปรุงซ>อมแซมเมรุ บ2านปุยคํา หมู>ที่ 14 งบประมาณ 75,000 บาท
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ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

14)โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านหนองหม2อใหม> หมู>ที่ 19 งบประมาณ
190,000 บาท
15)โครงการก>อสร2างถนนเสริมเหล็ก บ2านห2วยทราย หมู>ที่ 16 งบประมาณ 140,000 บาท
16)การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถยนตประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
งบประมาณ 49,648 บาท
17)การจัดซื้ออุปกรณต>อเติมเพิ่มเติมชุดเครื่องเสียงเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย งบประมาณ
48,352 บาท
-รับทราบ
-มีสมาชิกท>านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2557 และอีก 17 โครงการ เมื่อไม>มีขอเข2าสู>วาระที่ 3.2

3.2 การขออนุมัติแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ(กองช>าง)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญผู2 ผอ.กองช>าง ชี้แจง
ผอ.กองช>าง
-ด2วยเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ได2ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑไฟฟYาและวิทยุ ค>า
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ในปHงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยได2รับอนุมัติการโอน
งบประมาณ(ตั้งจ>ายรายการใหม>) จากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอน
ชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งกองช>างได2แจ2ง
ว>าอุปกรณตามรายการที่ได2ตั้งงบประมาณไว2ไม>เหมาะสําหรับการใช2งาน หากติดตั้งไปแล2วชุด
เครื่องเสียงรถประชาสัมพันธไม>สามารถใช2งานได2ดี จึงขอแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ>ายดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดค>าครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟYาและวิทยุ
คําชี้แจงเดิม
ชุดเครื่องเสียงรถยนตประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวน 49,648 บาท
เพื่อเปPนค>าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับติดตั้งรถยนตส>วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 597 เชียงราย จํานวน 1 ชุด
ราคาตามท2องตลาด ประกอบด2วย
- เพาเวอรแอมปg คลาสดี รถยนต ขนาด 1500 วัตต
- เพาเวอรแอมปg คลาสเอบี รถยนต 4 ช>องสัญญาณ 200.4
- ลําโพง 18 นิ้ว 1200 วัตต โครงหล>อ
- ลําโพงฮอรน ปากสี่เหลี่ยม หรืออื่นๆ
- เครื่องมิกเซอร
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- ไมคลอย
- แล็กหลังคาแบบถาด
- เครื่องแปลงสัญญาณไฟจากกระแสตรงเปPนกระแสสลับ (อินเวอรเตอร)
- ลําโพงเสียงแหลม 5 นิ้ว
- เครื่องเล>น CD MP3 และ USB
- ชุดสายไฟ สายสัญญาณ สายลําโพง และอุปกรณอื่นๆ
- ตู2ลําโพงหลังกระบะขนาด 18 นิ้ว
คําชี้แจงใหม4
ชุดเครื่องเสียงรถยนตประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวน 49,648 บาท
เพื่อเปPนค>าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับติดตั้งรถยนตส>วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 597 เชียงราย จํานวน 1 ชุด
ราคาตามท2องตลาด ประกอบด2วย
- เพาเวอรแอมปg AC-DC ขนาด 550 วัตต หน2าลาย
จํานวน 1 เครื่อง
- ลําโพง ขนาดไม>น2อยกว>า 14 นิ้ว ไม>น2อยกว>า 800 วัตต โครงหล>อ จํานวน 2 ตัว
- ลําโพงสเตคฮอรน 4 ใส2 พร2อมยูนิต
จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงเสียงแหลมดอกหัวจรวด ขนาดไม>น2อยกว>า 4 นิ้ว ไม>น2อยกว>า 300 วัตต
จํานวน 2 ตัว
- เครื่องแปลงสัญญาณไฟจากกระแสตรงเปPนกระแสสลับ(อินเวอรเตอร)
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเล>น CD MP3 และ USB
จํานวน 1 เครื่อง
- ชุดสายไฟ สายสัญญาณ สายลําโพง และอุปกรณอื่นๆ
จํานวน 1 ชุด
- ตู2ลําโพงขนาดไม>น2อยกว>า 14 นิ้ว
จํานวน 1 ตู2
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก2ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ>าย
ในหมวดค>า
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก>อสร2าง ให2เปPน
อํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ>าย ต>อสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อ
ดอนชัยต>อไป
-เนื่องจากของเดิม เปPนชุดติดรถยนต ติดแล2วเครื่องเสียงไม>มีคุณภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียด
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ -เนื่องจากเครื่องเสียงเดิมที่ผ>านความเห็นชอบจากสภาฯไปแล2วนั้น เปPนเครื่องเสียงติด
รถยนตในเรื่องของการใช2งาน เรื่องของความร2อนจะไม>ทน เพราะว>าร2านชุมพล ได2ติดต>อไปยัง
จังหวัดลําปาง ซึ่งได2แนะนําว>าควรเปPนเครื่องเสียงเพาเวอรแอมปgระบบ AC-DC ใช2ได2ทั้ง
แบตเตอรรี่พร2อมทั้งไฟฟYาบ2าง เพาเวอรแอมปgชุดนี้จะมีเพาเวอรแอมปgในตัว ขนาด 550 วัตตจริง
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ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เครื่องแปลงสัญญาณไฟอินเวอรเตอร ราคา 10,100 กว>าบาท ซึ่งเปPนขดลวดทองแดงจะทนต>อ
การใช2งาน เพราะฉะนั้นผู2รับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ขออนุญาตจากที่
ประชุมสภาฯขออนุมัติชี้แจงเปลี่ยนแปลงเครื่องเสียงในครั้งนี้
-ขอบคุณเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกท>านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ในการขออนุมัติ
แก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ หากไม>มีท>านใดสอบถามขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นับองคประชุม มีผู2เข2าร>วมประชุม มีจํานวน 11 ท>าน ขอเรียนเชิญท>านประธานสภาฯ ขอมติ
ต>อไป
ขอมติการขออนุมัติแก2ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ(กองช>าง)
มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ

3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ2านสันสลี หมู>ที่ 5
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ
-การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ2านสันสลี หมู>ที่ 5
ด2วยกองช>าง เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ได2รับแจ2งจากหมู>บ2านสันสลี หมู>ที่ 5 ตามหนังสือ
ผู2ใหญ>บ2านสันสลี ที่ พิเศษ / 2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการถมดินสุสานบ2านสันสลีเปPนสร2างถนนคอนกรีต ซึ่งเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยได2ตั้ง
งบประมาณตามโครงการถมดิ น สุ ส านบ2 า นสั น สลี หมู> ที่ 5 ไว2 ในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ>ายประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 161,000 บาท จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ>ายสําหรับก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านสันสลี หมู>ที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ประเภทค>า
ก>อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านสันสลี หมู>ที่ 5 จํานวน 347,000 บาท
เพื่อเปPนค>าก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว2าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม>
มีไหล>ทาง) พร2อมทางเชื่อม พื้นที่เฉลี่ยไม>น2อยกว>า 681 ตารางเมตร จุดเริ่มต2นโครงการต>อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมปH 2556 ถนนสายทางบ2านสันสลีเชื่อมบ2านป;าข>า ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไป
จนสิ้นสุดระยะทาง 135 เมตร เชื่อมกับถนนโครงการขององคการบริหารส>วนจังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 2 พร2อมปYายโครงการ
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โอนลด
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ประเภทค>า
ถมดิน โครงการถมดินสุสานบ2านสันสลี หมู>ที่ 5 งบประมาณตั้งไว2 161,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 161,000
บาท ขอโอนลด 161,000 บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ประเภทค>า
ก>อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงท>อส>งน้ําประปาหมู>บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 งบประมาณตั้งไว2
250,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 250,000 บาท ขอโอนลด 186,000 บาท ทั้งนี้ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว>าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก2ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ>ายในหมวด ค>าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณ
และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ>ายเปPนรายการใหม> เปPนอํานาจอนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ>ายตามรายการดังกล>าวต>อสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยต>อไป
ประธานสภาฯ
-ขอบคุ ณ นายกเทศมนตรี ฯ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท> า นใดจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม และสอบถาม
ปลัดเทศบาลว>าเกี่ยวกับการโอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร2างพื้นฐาน
หมวดค> า ที่ ดิ น และสิ่ งก> อสร2 า ง ประเภทค> า ก> อสร2 า งสิ่ งสาธารณู ปโภค โครงการปรั บ ปรุ งท> อ
น้ําประปาหมู>บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 งบประมาณตั้งไว2 250,000 บาท ว>าสามารถทําได2ถูก
ระเบียบหรือไม> ถ2าดําเนินการไม>ถูกระเบียบจะมีผลต>อสภาฯหรือต>อเจ2าหน2าที่ผู2ปฏิบัติหรือไม>
ปลัดเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>า ด2วยการรับเงิน การเบิกจ>ายเงิน ข2อ 89 บอกไว2ว>ามีอํานาจ
ถึงแม2ว>าจะมีหนังสือสั่งการซักซ2อมว>าอย>างไร แต>ถ2าเรามีวิธีการชี้แจงว>าประชาชนหมู>ที่ 12 ว>า
การขาดแคลนน้ํามีความจําเปPน หากจะมารอเงิน 2 ก2อน ก็ลําบากกับชาวบ2าน หมู>ที่ 12 ใกล2
จะเข2าสู>ฤดูแล2งแล2วก็ยิ่งจะเปPนภาระกับเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย จึงขอนําเสนอว>าสามารถ
ทําได2
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณปลัดเทศบาล เพื่อความกระจ>างให2กับสมาชิกสภาฯบางท>าน แต>หากสมมุติว>าได2
ดําเนินการไปเสร็จเรียบร2อยแล2ว ทางผู2อํานวยการกองคลัง หากว>ามีหน>วยงานอื่น หรือ สตง.มา
ตรวจสอบ ขอคําแนะนําจากผู2อํานวยการกองคลังด2วยว>าจะมีผลกระทบอะไรอีกหรือไม>
ผู2อํานวยการกองคลัง -สําหรับการโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร2าง เปPนอํานาจของสภาฯ
ตามระเบียบวิธีงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.2541 สําหรับกรณีของบ2าน
สันสลี หมู>ที่ 5 ซึ่งได2ตั้งงบประมาณในหมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ประเภทค>าถมดินโครงการ
ถมดินสุสานบ2านสันสลี หมู>ที่ 5 งบประมาณตั้งไว2 161,000 บาท แล2วทีนี้โอนมาตั้งเปPนรายการ
ใหม> เปPนค>าโครงการก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ2านสันสลี หมู>ที่ 5 จํานวน 347,000
บาท ซึ่งโอนลดจากโครงการถมดินสุสานบ2านสันสลี จํานวน 161,000 บาท และโอนลดจาก
โครงการปรับปรุงท>อส>งน้ําประปา บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 จํานวน 186,000 บาท ในส>วน
ของกองคลัง ผลจากการตรวจสอบของ สตง.หรือจังหวัด จากที่ผ>านมาได2รับคําแนะนําในกรณี
เช>นนี้ สําหรับโครงการของหมู>ที่ 5 น>าจะโอนไปตั้งรายการใหม>เปPนค>าก>อสร2างถนน
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ประธานสภาฯ
ผู2อํานวยการกองคลัง

ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 161,000 บาท หากเงินไม>เพียงพอ ทางสภาฯ หรือคณะผู2บริหาร
เห็นว>า เพื่อเปPนการแก2ไขป9ญหาความเดือดร2อนของประชาชน น>าจะใช2จ>ายเงินสะสมไปสมทบ
ตามหนังสือสั่งการ ว13161 ปH พ.ศ. 2553 โดยไม>ต2องยกเลิกโครงการประปา หมู>ที่ 12 สําหรับ
โครงการของหมู>ที่ 5 ตามที่ได2รับแนะนําจาก สตง.ผู2ตรวจสอบ โครงการของหมู>ที่ 5 ก็ยังให2คง
เปP น โครงการถมดิ น สุ ส านบ2 า นสั น สลี หมู> ที่ 5 ก็ ยั งให2 คงโครงการเดิ ม โอนเปลี่ ย นแปลงตั้ ง
รายการใหม> เปPนถนน คสล. 161,000 บาท หากเห็นว>าดังกล>าวไม>เพียงพอและประชาชนมี
ความเดื อดร2อน ฝ; า ยสภาฯ หรื อคณะผู2 บ ริ ห ารเห็ นว> า มี ความจํ าเปP น ที่ จ ะต2 องก> อสร2 า งด2 ว ย
จํานวนเงิน 347,000 บาท ก็ให2พิจารณาจ>ายเงินสะสมไปสมทบโครงการนี้ ซึ่งจะเปPนไปตาม
หนั งสื อสั่ งการนี้ ซึ่งจะเปP นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่อ2างถึ ง
สําหรับโครงการประปาหมู>ที่ 12 ซึ่งเปPนโครงการปรับปรุงการจ2างเหมา สามารถดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณสามารถโอนเปลี่ยนแปลงโดยอํานาจของสภาฯ มาตั้งในหมวดค>าวัสดุ
จํานวน 250,000 บาทได2 หากมี ความจํา เปPนและเงินจํ านวนดังกล>า วไม> เพีย งพอ สามารถ
จ>ายเงินสะสมมาสมทบได2 ข2อพิเศษของ สตง. บอกว>าถ2าเราไปจ>ายเงินสะสมทั้งก2อนไม>เปPนไป
ตามหนังสือสั่งการ ถ2าหากว>าได2ตั้งไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ>ายประจําปHแล2ว หาก
งบประมาณไม>เพียงพอ สามารถนําเงินสะสมมาใช2จ>ายสมทบได2
-ในส> ว นของคณะผู2 บ ริ ห ารได2 ม าปรั บ เกี่ ย วกั บ ขอโอนงบประมาณ ในหมวดค> า ที่ ดิ น และ
สิ่งก>อสร2างในส>วนนี้สามารถทําได2หรือไม> ซึ่งสมาชิกสภาฯ บางท>านยังไม>ชัดเจน
-ที่ไม> เ ห็ น ด2 ว ย คื อไปยุ บโครงการฯ หมู> ที่ 12 ซึ่ งได2 ตั้ งไว2 ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ> า ย
ประจําปH แล2วไปยุบโครงการฯ แล2วไปจ>ายเงินสะสมทั้งก2อนไปซื้อวัสดุ ซึ่งไม>เปPนไปตามหนังสือ
สั่ ง การ คื อ ถ2 า จะโอนเปลี่ ย นแปลงมาตั้ ง ในหมวดค> า วั ส ดุ ป ระปา จํ า นวน 250,000 บาท
สามารถทํ าได2 โดยอํ า นาจของสภาฯ เปลี่ ย นแปลงจากโครงการปรั บ ปรุ งท> อ ส> ง น้ํ า ประปา
หมู>บ2านสันทรายยาว มาตั้งเปPนรายการใหม> เปPนค>าวัสดุ จํานวน 250,000 บาท แต>หากว>าเงิน
จํานวนดังกล>าวไม>เพียงพอทางผู2บริหาร เสนอสภาฯขอจ>ายขาดเงินสะสมมาสมทบก็สามารถทํา
ได2
เกรงว>าจะดําเนินการไม>ทัน คือตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว>าด2วยการรับเงิน การเบิก
จ>ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก2ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 คือเพื่อให2การเบิกจ>ายเงินขององคกรปกครอง
ส> ว นท2 องถิ่ น ได2 ถูก ต2 อ งและชั ด เจนและเปP น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ก็ คือ ความเดื อดร2 อนของ
ประชาชน หมู> ที่ 12 เปP น ความเดื อ ดร2 อ นที่ ม ากๆ หากปล> อ ยให2 ผ> า นไปเข2 า สู> ฤ ดู แ ล2 ง แล2 ว
ประชาชนจะเดือดร2อนไปมากกว>านี้ ขอเชิญปลัดเทศบาล ได2ชี้แจงเพิ่มเติม
-มองความเดื อ ดร2 อ นของประชาชนที่ ไ ม> ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได2 หากทํ า เหมื อ นกั บ กรณี
ผู2อํานวยการกองคลัง จะมีเงินอยู> 2 ก2อน เงินสะสมมีอยู>แล2วแต>ว>าเงินอุดหนุนยังไม>เข2า ก็ไม>
สามารถจะทําอะไรได2 ประชาชนต2องรอความเดือดร2อนตรงนั้นก็ไม>สามารถหลีกเลี่ยงได2 หาก
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ผู2อํานวยการกองคลัง

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ
ผู2อํานวยการกองคลัง

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เข2าสู>ฤดูแล2งแล2วน้ําไม>ไหล จึงขออนุญาตยุบโครงการ หมู>ที่ 12 เพราะว>าการใช2เงินสะสมจะทํา
ให2แก2ไขป9 ญหาได2เร็ ว ประมาณเดือนธัน วาคม 2557 ก็จะสามารถประกาศสอบราคาซื้อท> อ
ประปาได2 เดือนมกราคมก็จะส>งมอบท>อให2กับหมู>ที่ 12 ได2 กรณีของหมู>ที่ 5 เปPนการโอนเงิน
งบประมาณของหมู>ที่ 12 มาสมทบ ถนนถ2าเงินอุดหนุนเข2ามาแล2วจึงค>อยทํา แต>ถ2าเงินยังไม>เข2า
ก็ต2องรอไปก>อน มองความเดือดร2อนของประชาชนเปPนหลัก
-เพิ่มเติมว>า สําหรั บหมู>ที่ 12 ถ2าเงิน อุดหนุนรัฐบาลไม>โ อนให2 สามารถเปลี่ยนแปลงจากเงิ น
อุดหนุนเปPนเงินรายได2 ขณะนี้เงินรายรับโอนเข2ามาจํานวน 3,735,179 บาทและเงินรายรับ
รัฐบาลได2โอนให2ทุกเดือนอยู>แล2ว ซึ่งเราสามารถทําได2และไปสู>จุดหมายเดียวกัน แต>ว>าไปโดย
ขั้นตอนที่ถูกต2องหรือไม>ถูกต2อง หากมีการตรวจสอบกองคลังมักจะได2รับข2อตําหนิ ข2อทักท2วง
จากผู2มาตรวจสอบ
-ได2รับการประสานจากประธานสภาฯของป;าซาง ว>าให2ละเอียดรอบครอบด2วยเกี่ยวกับการโอน
เงินงบประมาณ ที่สอบถามเพราะเกรงว>าจะมีผลกระทบต>อผู2ปฏิบัติงานหรือไม> หากสามารถ
ทําได2ก็ไม>มีป9ญหา เพื่อความกระจ>างชัดและเพื่อความสบายใจของสมาชิกสภาฯ จึงเรียนถามขอ
ความชี้แจงจากผู2อํานวยการกองคลังและปลัดเทศบาล
-แนวทางการพิจารณาก็แล2วแต>สภาฯจะพิจารณา ขอตั้งข2อสังเกตไว2 2 ประเด็น คือ บ2านสัน
ทรายยาว หมู>ที่ 12 จะรอได2หรือเปล>า และในส>วนของเครื่องกรองน้ําจะใช2งบประมาณจากที่
ไหนที่จะมาดําเนินการให2หมู>ที่ 13 ได2 ขอให2ผู2อํานวยการกองคลังช>วยชี้แจง
-สําหรับการโอนงบประมาณที่จะไปซื้อเครื่องเสียงชุดลําโพงเคลื่อนที่กับเครื่องกรองน้ํา เปPน
งบประมาณทั้งสิ้น 64,000 บาท ตามงบประมาณรายจ>ายประจําปH พ.ศ.2558 เท>าที่ตรวจเช็ค
มีค>าวัสดุก>อสร2างของกองช>างตั้งงบประมาณไว2 800,000 บาท ถ2าจะโอนมาตั้ง 2 รายการนี้ จะ
มีผลกระทบกับการบริหารงบประมาณของกองช>างหรือไม> ขึ้นอยู>กับเจ2าของงบประมาณ
-สอบถามความเห็นของผู2อํานวยการกองช>าง อย>างที่ท>านนายกเทศมนตรีฯได2เรียนว>าความ
เดือดร2อนของประชาชน เราสามารถตั้งงบประมาณได2ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด2วย
การจ>ายขาดเงินสะสม กรณีที่องคกรปกครองส>วนท2องถิ่นตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณ
รายจ> ายมาตั้งไว2 แต>ไม> เพียงพอ ก็ อาจใช2จ>ายเงินสะสมเพื่อการนั้น หากองคกรปกครองส>ว น
ท2องถิ่นพิจารณาเห็นว>ามีความจําเปPนต>อความเดือดร2อนของประชาชน ก็สามารถทําได2
-ขออนุญาตหารือนอกรอบ
-อนุญาตให2หารือ 10 นาที
-มีสมาชิกท>านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม> เมื่อไม>มีจะขอมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
-ขอมติ วาระที่ 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง โครงการ
ก>อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ2านสันสลี หมู>ที่ 5
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
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3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญผู2อํานวยการกองช>าง ชี้แจง
ผู2อํานวยการกองช>าง -การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ
ด2วยเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย มีความประสงคที่จะโอนงบประมาณรายจ>ายในหมวดค>า
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟYาและวิทยุ ค>าจัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ และประเภทครุภัณฑ
งานบ2านงานครัว ค>าจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ซึ่งไม>ได2ตั้งงบประมาณไว2ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ>าย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ4ายรายการใหม4)
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟYา
และวิทยุ
ค>าจัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อเปPนค>าจัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด ราคาตามท2องตลาด ประกอบด2วย
1.1 ตู2ลําโพงแบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไม>น2อยกว>า 14 นิ้ว มีพอรต USB ในตัว
- มีตู2ลําโพงแยกขนาดไม>น2อยกว>า 14 นิ้ว
- สายต>อพ>วงความยาวไม>น2อยกว>า 10 เมตร พร2อมขาตั้งลําโพง
1.2 ไมโครโฟนชนิดไร2สาย คลื่นความถี่ UHF จํานวน 1 ชุด
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค>าครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงาน
บ2านงานครัว
ค>าจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อเปPนค>าจัดซื้อเครื่องกรองน้ําชนิดถังเหล็ก ขนาด 1.15 x 1.20 เมตร พร2อมสารกรอง ราคาพร2อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ราคาตามท2องตลาด
รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น 64,000 บาท
โอนลด
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก>อสร2างโครงสร2างพื้นฐาน หมวดค>าที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ประเภทค>า
ก>อสร2างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงท>อส>งน้ําประปาหมู>บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 งบประมาณตั้งไว2
250,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 64,000 บาท ขอโอนลด 64,000 บาท
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด2วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก2ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข2อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ>ายในหมวด ค>าครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งก>อสร2าง ที่ทําให2ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ>ายเปPนรายการใหม> เปPนอํานาจ
อนุมัติของสภาท2องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ>ายตามรายการดังกล>าวต>อสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
ต>อไป
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นายจํารัส ทองคํา
ผู2อํานวยการกองช>าง

3.5 การขออนุ มัติใช2 จ>า ยเงิ น สะสมเพื่ อแก2 ไขป9 ญหาความเดื อดร2 อนในการใช2 น้ํ า เพื่ออุ ปโภค
บริโภคแก>ประชาชนบ2านสันทรายยาว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการ
ติดตั้งบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
-ขออนุญาตทําหน2าที่แทนประธานสภาฯ ขอเชิญผู2อํานวยการกองช>างชี้แจงรายละเอียด ข2อ 3.5
-การขออนุมัติใช2จ>ายเงินสะสมเพื่อแก2ไขป9ญหาความเดือดร2อนในการใช2น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
แก>ประชาชนบ2านสันทรายยาว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการติดตั้งบ2าน
สันทรายยาว หมู>ที่ 12
ด2วยกองช>าง เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ได2รั บแจ2งจากหมู>บ2 านสันทรายยาว หมู> ที่ 12
ตามหนังสือผู2ใหญ>บ2านสันทรายยาว ที่ พิเศษ / 2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอ
ทราบความก2าวหน2าในการแก2ไขป9ญหาเร>งด>วน น้ําประปาไม>ไหล ซึ่งเทศบาลตําบลป;าอ2อดอน
ชัยได2ตั้งงบประมาณตามโครงการปรับปรุงท>อ ส>งน้ําประปาหมู>บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
ไว2ในเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ>า ยประจํา ปHงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 250,000
บาท แต>โครงการดังกล>าวไม>เหมาะสมสําหรับการแก2ไขป9ญหา จึงขออนุมัติใช2จ>ายเงินสะสม
เพื่อแก2ไขป9ญหาความเดือดร2อนในการใช2น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคแก>ประชาชนบ2านสันทรายยาว
ตามโครงการจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการติดตั้งบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการใช2จ>ายเงินสะสม
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน>วยงาน กองช>าง
งบประมาณทั้งสิ้น
รวม
528,000 บาท
หมวดค>าวัสดุ
รวม
528,000 บาท
โครงการจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการติดตั้งบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
จํานวน 528,000 บาท
เพื่อเปPนค>าจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการติดตั้ง บ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ตามรายการประมาณราคาวัสดุก>อสร2างเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปH พ.ศ.2558 – 2560 หน2า 35 ลําดับที่ 43)
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด2วยการรับเงิน การเบิกจ>ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข2อ 89 องคกรปกครองส>วนท2องถิ่นอาจใช2จ>ายเงินสะสมได2 โดยได2รับอนุมัติจากสภาท2องถิ่น ภายใต2เงื่อนไข
ดังต>อไปนี้

/-22- (1) ให2กระทําได2เฉพาะกิจการ…

- 22 -

(1) ให2กระทําได2เฉพาะกิจการซึ่งอยู>ในอํานาจหน2าที่ขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด2านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปPนการเพิ่มพูนรายได2ขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความ
เดือดร2อนของประชาชน ทั้งนี้ ต2องเปPนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ได2ส>งเงินสมทบกองทุนส>งเสริมกิจการขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่นแต>ละประเภทตามระเบียบแล2ว
(3) เมื่อได2รับอนุมัติให2ใช2จ>ายเงินสะสมแล2ว องคกรปกครองส>วนท2องถิ่นต2องดําเนินการก>อหนี้ผูกพันให2เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม>เกินหนึ่งปHถัดไป หากไม>ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให2การใช2จ>ายเงินสะสมนั้นเปPนอันพับไป
ทั้งนี้ ให2องคกรปกครองส>วนท2องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ>ายค>าใช2จ>ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช2จ>ายเงินสะสมให2คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
จึงขออนุมัติใช2จ>ายเงินสะสมตามโครงการดังกล>าวต>อสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยต>อไป
ประธานสภาฯ
-ขอบคุณผู2อํานวยการกองช>าง มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถาม อภิปรายเพิ่มเติมในวาระที่
3.4 และข2อ 3.5 หากไม>มีจ ะขอมติในที่ประชุม ในระเบีย บวาระที่ 3.4 การขออนุมัติโอน
งบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
ประธานสภาฯ
-ขอมติ วาระที่ 3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค>าครุภัณฑ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 ท>าน
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
-ขอมติในที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 3.5 การขออนุมัติใช2จ>ายเงินสะสมเพื่อแก2ไขป9ญหาความ
เดือดร2อนในการใช2น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคแก>ประชาชนบ2านสันทรายยาว ตามโครงการจัดซื้อ
วัสดุท>อประปาพร2อมอุปกรณการติดตั้งบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12
ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
ประธานสภาฯ
-ขอมติ วาระที่ 3.5 การขออนุมัติใช2จ>ายเงินสะสมเพื่อแก2ไขป9ญหาความเดือดร2อนในการใช2น้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคแก>ประชาชนบ2านสันทรายยาว ตามโครงการจัดซื้อวัสดุท>อประปาพร2อม
อุปกรณการติดตั้งบ2านสันทรายยาว หมู>ที่ 12 ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
เลขานุการสภาฯ
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 ท>าน
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
3.6 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปPนคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญผู2อํานวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด
ผู2อํานวยการกองการศึกษา -เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปPนคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
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อาศัยความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด2วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยอนุโลม ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย จําเปPนต2องมีคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด
ประกอบด2วย คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย ซึ่งคณะกรรมการดังกล>าว มีกรรมการที่ต2องให2สภาท2องถิ่นคัดเลือกจากสัดส>วน
ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย มีกรรมการในสัดส>วนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป;า
อ2อดอนชัย ที่จะนําเสนอให2ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยพิจารณาคัดเลือก จํานวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการมี
อํานาจหน2าที่ ดังนี้
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
- ร>วมกันจัดทําร>างแผนพัฒนาการศึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก2ไขป9ญหาเกี่ยวกับการจัดทํา
ร>างแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย ที่สภาเทศบาลคัดเลือก ให2มีวาระอยู>ในตําแหน>งคราวละ 2
ปH และอาจได2รับการคัดเลือกอีกได2
การประชุมต2องมีสมาชิกสภาเทศบาลเข2าร>วมประชุม ไม>น2อยกว>ากึ่งหนึ่ง
การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต>อที่ประชุม ต2องมีผู2รับรองจํานวนอย>างน2อย 2 คน และผู2ซึ่งได2รับการเสนอชื่อ
ต2องอยู>ในที่ประชุมและต2องให2ความยินยอม
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย มีกรรมการที่ให2สภา
เทศบาลคัดเลือก จํานวน 2 คน มีอํานาจหน2าที่ ดังนี้
- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได2จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ต>อผู2บริหารท2องถิ่น
- อาจแต>งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช>วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย ที่สภาเทศบาลคัดเลือก ให2มี
วาระอยู>ในตําแหน>งคราวละ 2 ปH และอาจได2รับการคัดเลือกอีกได2
การประชุมต2องมีสมาชิกสภาเทศบาลเข2าร>วมประชุม ไม>น2อยกว>ากึ่งหนึ่ง
การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต>อที่ประชุม ต2องมีผู2รับรองจํานวนอย>างน2อย 2 คน และผู2ซึ่งได2รับการเสนอชื่อ
ต2องอยู>ในที่ประชุมและต2องให2ความยินยอม
ประธานสภาฯ
-สรุปว>ามีคณะกรรมการจํานวน 2 ชุดๆละ 2 คน มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม หากไม>มีขอเชิญเสนอรายชื่อ พร2อมผู2รับรอง
1)คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย พร2อมผู2รับรองท>านละ 2 คน
นายยุทธพงศ ไวยะกา -เสนอ นางสมพินธุ กิติยศ เปPนกรรมการ คนที่ 1
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว -รับรอง นางสมพินธุ กิติยศ
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ -รับรอง นางสมพินธุ กิติยศ
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นายสมพบ มณีคํา
นายจํารัส ทองคํา
นายสมาน พรมวิภา
ประธานสภาฯ
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นายจํารัส ทองคํา
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายยุทธพงศ ไวยะกา
นายสมพบ มณีคํา
ประธานสภาฯ
นายไพฑูรย สุวรรณทา
นายทรงวุฒิ แก2วสิทธิ
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

-เสนอ นายไพฑูรย สุวรรณทา เปPนคณะกรรมการ คนที่ 2
-รับรอง นายไพฑูรย สุวรรณทา
-รับรอง นายไพฑูรย สุวรรณทา
- สรุปคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวน 2 ท>าน คือ นางสมพินธุ กิติยศ
และ นายไพฑูรย สุวรรณทา
2)ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย
-เสนอนายจํารัส ทองคํา เปPนคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 1
-ขอถอนตัวเนื่องจากเปPนตัวแทนของสมาชิกสภาฯแล2วในการเปPนคณะกรรมการ สปสช.ระดับ
ท2องถิ่น
-เสนอ น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร เปPนคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 1
-รับรอง น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
-รับรอง น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
-เสนอ นายสมพบ มณีคํา เปPนคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 2
-ขอถอนตัว เนื่องจากเปPนคณะกรรมการสภาองคกรชุมชนแล2ว
-ไม>เกี่ยวข2องกัน ไม>ให2ถอนตัว
-รับรอง นายสมพบ มณีคํา
-รับรอง นายสมพบ มณีคํา
- สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย 2 ท>าน
ได2แก> น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร และนายสมพบ มณีคํา
-ขอมติ ข2อ 3.6 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปPนคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบล
ป;าอ2อดอนชัย
1)คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวน 2 ท>าน คือ นางสมพินธุ กิติยศ
และ นายไพฑูรย สุวรรณทา
2)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวน 2 ท>าน
ได2แก> น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร และนายสมพบ มณีคํา
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
-ขอมติ วาระที่ 3.6 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เปPนคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
ตําบลป;าอ2อดอนชัย
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 ท>าน
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคํา

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรย สุวรรณทา

3.7 การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2558
-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได2เสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2558
-เสนอกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2558 ระหว>างวันที่ 1 กุมภาพันธ
2558 ถึง 2 มีนาคม 2558 มีกําหนด 30 วัน
-มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะเสนอห2วงเวลาอื่นอีกหรือไม> หากไม>มีจะขอมติที่ประชุม
-นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
-ขอมติ วาระที่ 3.7 การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปH พ.ศ.2558 ระหว>าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 ถึง 2 มีนาคม 2558 มีกําหนด 30 วัน
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ
3.8 เรื่องรับรองที่ดิน ที่ไม>มีเอกสารสิทธิในตําบลป;าอ2อดอนชัย
-ขอเชิญนายสมพบ มณีคํา ชี้แจงรายละเอียด
-เกี่ยวเนื่องด2วย ประชาชนไม>มีเอกสารสิทธิ ได2ทําเรื่องชี้แจงเข2ามามีหลายหมู>บ2านและประเด็น
สําคัญ คือ หมู>ที่ 10 ไปทับซ2อนกับที่ดินสาธารณะ ขณะนี้ได2ดําเนินการเริ่มต2นไปขั้นตอนหนึ่งแล2ว
โดยได2ไปเข2าร>วมประชุมกับที่ดินจังหวัดเชียงราย ต>อมาปลัดอาวุโสอําเภอเมืองเชียงราย ได2ชี้แจง
ให2ดําเนินการเอามติในเรื่องของที่ดิน ผ>านสภาฯ เพื่อให2พิจารณาในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ
ในส>วนของหมู>ที่ 10จะมีที่สาธารณะโดยมีหนังสือสําคัญที่หลวง โดยมีหนังสือ นสล.แล2ว ระบุไว2
ชัดเจนมี 3 แห>ง คือ (1)ที่ทําการ อบต.เดิม (2)ที่สาธารณะบ2านสันทราย มีเนื้อที่ 11 ไร> 1 งาน
สถานที่อยู>ที่หมู>ที่ 10 (3)ที่ฌาปนสถานบ2านหมู>ที่ 10 มีเนื้อที่ 32 ไร> 1 งาน มี นสล.ชัดเจน และ
ที่มีป9ญหาคือที่ดินได2ถือเอาบ2านป;าตึงหมู>ที่ 10 เปPนที่สาธารณะทั้งหมด ทําให2ชาวบ2านไม>สามารถ
ออกเอกสารสิทธิได2 ได2ดําเนินการตามขั้นตอนของหน>วยงานราชการที่แนะนํามา มีการประชุม
ประชาคมเพื่อรับรองว>าที่ของหมู>ที่ 10 ไม>ใช>ที่สาธารณะทั้งหมด ตามที่ปลัดอาวุโสแนะนํามา
เพื่อที่จะให2ที่ดินรับทราบเรื่องที่ชาวบ2านเดือดร2อน เพื่อให2ที่ดินได2ออกมาสํารวจใหม>อีกครั้งหนึ่ง
ฝากสมาชิกสภาฯ ได2ช>วยพิจารณาในส>วนที่ดินตกค2างมีหลายหมู>บ2าน คงจะรวบรวมส>งในคราว
เดียวของตําบลป;าอ2อดอนชัย เช>น หมู>ที่ 13 ผู2ใหญ>บ2านได2ส>งรายงานการประชุมประชาคมหมู>บ2าน
มีรายชื่อผู2เข2าร>วมประชุมและผู2รับรอง
-ขอบคุณนายสมพบ มณีคํา จุดประสงคเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อที่จะให2เจ2าหน2าที่
ที่ดินไปดําเนินการตามขั้นตอน ในส>วนของหมู>ที่ 10 มีจํานวน 54 ครัวเรือน มีสมาชิกฯท>านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข2อชี้แนะต>างๆ
-สอบถามว>าข2อมูลทางฝ9sงเขต 2 ที่เปPน สปก.มีหรือเปล>า ขอแสดงความคิดเห็นในส>วนพื้นที่ของ
สปก.จะใช2กฎหมายคนละฉบับกับทางเขต 1 ในลักษณะของที่ประชุมนี้หากจะขอมติ เสนอว>าขอ
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มติเฉพาะพื้นที่ที่สังกัดที่ดินจังหวัด ซึ่งต>างกรรมต>างวาระกันระหว>าง สํานักงานปฏิรูปที่ดินกับ
กรมที่ดิน มติสภาฯคงจะไม>สามารถเปลี่ยนแปลง สปก. มาเปPนโฉนดได2
-ในส>วนขอมติไม>เกี่ยวกับที่นายไพฑูรย สุวรรณทา เสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ 3 ประเด็นที่
1 คือ หมู>ที่ 10 ประเด็นที่ 2 หมู>บ2านที่ตกค2าง ประเด็นที่ 3 หมู>บ2านที่อยู>ในเขต สปก. หมู>ที่
14,16,17,20 อีกประเด็นหนึ่ง สมาชิกสภาฯ ท>านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
-เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะมีหลายประเภท เช>น ที่ดินสาธารณะ กรณีหมู>ที่ 10 เท>าที่ได2ร>วม
ประชุมกับชาวบ2านมา ชาวบ2านมีความเดือดร2อนมาก เรื่องเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเขาอาศัยอยู>กันมาเปPน
80 ปH แต>ไม>มีเอกสารสิทธิ การทับซ2อนตรงนี้บางพื้นที่ก็เปPนที่ว>างเปล>า ที่ดินที่เปPนสาธารณะ
จํานวน 3 จุด ดังที่นายสมพบ มณีคํา ได2กล>าวไปแล2วนั้น เมื่อชาวบ2านได2รับความเดือดร2อน เรา
ต2องช>วยเหลือเขาในเบื้องต2น ส>วนในอนาคตจะเปPนอย>างไรก็เปPนหน2าที่ของที่ดินที่จะดําเนินการใน
ขั้นตอนต>อไป อีกส>วนหนึ่งเปPนที่ดินตกหล>นมีหลายหมู>บ2านที่ส>งมาส>วนมากจะเปPนชาวบ2านที่
ยากจน อีกส>วนหนึ่งเปPนที่ดิน สปก.แยกประเภทว>า สปก.เขาต2องการแบบไหนและมีที่ป;าไม2และ
กรมอุทยาน แบ>งเปPนสัดส>วนว>าส>วนไหนเปPนเขตป;า ส>วนไหนเปPนเขตพื้นที่ทํากินของชาวบ2าน เรา
ต2องแบ>งเขตให2ชัดเจน ไม>ต2องไปรุกล้ํากัน ในอนาคตต2องมองป9ญหาว>าที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เคยไป
ประกันตัวผู2ที่เคยไปทํากินมา 2 ครั้งแล2ว เพราะว>าไปรุกล้ําบ2าง ไม>รุกล้ําบ2างเราก็ไม>รู2 แต>ต>อไปเรา
ให2เจ2าหน2าที่เขามาแบ>งเขตเลยว>าส>วนไหนเปPนที่ทํากินของชาวบ2านส>วนไหนเปPนเขตป;า เราจะแยก
ประเภทในส>วนนี้ออก
-ขอบคุณนางสมพินธุ กิติยศ สมาชิกท>านใดจะสอบถามเพิ่มเติม สอบถามนายสมพบ มณีคํา ว>า
เกี่ยวกับ หมู>ที่ 10 กรณีแรกจะพ>วงกับ หมู>ที่ 21 ด2วยหรือไม>
-กรณีหมู>ที่ 21 น>าจะเปPนตกค2าง เพราะว>าผู2ใหญ>บ2านได2แจ2งรายชื่อให2เรียบร2อย มีการประชุม
ประชาคมแล2วเรียบร2อย ในส>วนของหมู>ที่ 14,16 ผู2ใหญ>บ2านได2แจ2งรายชื่อให2เรียบร2อย
-มีที่ดินประเภทตกค2าง มีหมู>ที่ 3,9,12,21 ที่ดินอยู>ในเขต สปก.มีหมู>ที่ 14,16,17,20 กรณีเขต
สปก.จะได2ดําเนินการไปอีกขั้นตอนหนึ่ง
-หมู>บ2านที่ไม>ได2ส>งรายชื่อมา ได2แก> หมู>ที่ 6,11,12 ซึ่งได2ประสานไปยังหมู>บ2านหลายครั้งแล2ว และ
กํานันตําบลป;าอ2อดอนชัยได2แจ2งให2ที่ประชุมประชาคมแล2ว
-ในการขอมติจะแยกเปPนประเภทหรือมติครั้งเดียว
-เสนอว>ายกมือครั้งเดียว เนื่องจากสภาฯ ให2ความเห็นชอบในเบื้องต2น ส>วนกระบวนการออกโฉนด
ให2ได2หรือไม>นั้นเปPนหน2าที่ของที่ดินที่จะดําเนินการต>อไป
-เสนอให2สภาฯ มีการบันทึกที่ไม>พูดถึงอนาคต หมายถึงว>าให2พ2นจากการที่สภาฯ ต2องไปรับผิดชอบ
ผูกมัด จะต2องบันทึกให2ชัดเจน
-สรุปว>าเลขานุการสภาฯ เสนอให2ยกมือครั้งเดียวแต>ให2แยกประเด็น มีสมาชิกสภาฯ ท>านใดจะ
เพิ่มเติม หากไม>มีจะขอมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯนับองคประชุม
นับองคประชุมมีจํานวน 11 ท>าน
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-ขอมติ วาระที่ 3.8 เรื่องที่จะให2เจ2าหน2าที่ที่ดินจังหวัดเชียงราย ได2พิจารณาออกโฉนดที่ดินตาม
หลักกฎหมายที่ดิน
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
-ไม>เห็นชอบ ไม>มี
-งดออกเสียง 1 เสียง ได2แก> ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องอื่นๆ
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู>หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557
ได2รับหนังสือจากอําเภอเมืองเชียงราย ให2มีกิจกรรมซึ่งแสดงความจงรักภักดี 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การลดละเลิกอบายมุข การเชิญชวนให2ประชาชนภาครัฐและ
เอกชนแต>งกายด2วยเสื้อสีเหลือง
-การประชุมผู2ใช2น้ําฝายถ้ําวอก ซึ่งได2มอบหมายให2นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ
เข2าร>วมประชุม เนื่องจากปHนี้มีป9ญหาเรื่องน้ํามีไม>เพียงพอ ทางเจ2าหน2าที่ฝายถ้ําวอกจึงได2เชิญ
ผู2ใช2น้ําพร2อมทั้งตัวแทนขององคกรปกครองส>วนท2องถิ่นเข2าร>วมประชุม โดยเจ2าหน2าที่ให2ข2อมูล
ว>า ปกติน้ําฝายถ้ําวอกให2บริการได2ประมาณ 5,000 ไร> แต>ในปHนี้ให2บริการได2ประมาณ 2,000
ไร> นายจินดา สัตนาโค จึงเสนอให2ที่ประชุมว>าให2แบ>งกันทําการเกษตรฝ9sงซ2าย-ฝ9sงขวา แบ>งกัน
ทําคนละปH แต>ที่ประชุมไม>ยอมทางเจ2าหน2าที่จึงให2มีการทําบันทึกข2อตกลงแล2วให2เจ2าหน2าที่
ท2องถิ่นรวมถึงนายอําเภอและผู2ใช2น้ําลงบันทึกด2วย
-การขอรับบริจาครถจักรยานงานกาชาด ประจําปH พ.ศ.2558
-ผู2บัญชาการกองกําลังให2นโยบายในการติดตั้งกล2อง CCTV ให2ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
ให2องคกรปกครองส>วนท2องถิ่นจัดหางบประมาณเอง
-การเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งได2เรียนทุก
ท>านว>าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได2รับจํานวน 1,131,000 บาท ครั้งแรกมีโครงการจะขยายสะพาน
บริเวณสี่แยกวงเดือน บริเวณบ2านป;ากอ และขยายท>อบริเวณ หมู>ที่ 20 แต>นายอําเภอเมือง
เชียงราย ประสานมาแจ2งว>าโครงการล>าช2ามากขาดอยู>ตําบลเดียว เกรงว>าจะถูกดึงงบประมาณ
คืนไป จึงเปลี่ยนจากสะพานเปPนถนนบริเวณวัดสันมะนะ และถนนลงไปยังบ2านป;ากอบริเวณ
หอพักพยาบาล และถนนหมู>ที่ 7 โดยให2จัดส>งโครงการฯภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ประธานสภาฯ
-น>าจะเรียกประชุมสภาฯเพื่อทําความเข2าใจก>อน แต>ก็เข2าใจว>าเปPนเรื่องเร>งด>วน
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได2ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันพ>อแห>งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557
ผู2อํานวยการกองการศึกษา-เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยร>วมกับกํานัน ผู2ใหญ>บ2านและส>วนราชการในตําบล จะจัดกิจกรรม
วันพ>อแห>งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเชียงราย ในส>วนของรายละเอียดหนังสือ
เชิญชวนกลุ>มพลังมวลชนต>างๆ และคําสั่งแต>งตั้งฯเข2าใจว>านายกเทศมนตรีฯ คงจะลงนามแล2ว
จะรีบนําส>งไปยังทุกฝ;ายที่เกี่ยวข2องไม>เกินวันพรุ>งนี้ รายละเอียดพอสังเขป กําหนดการเริ่มตั้งแต>
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ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ

นายจํารัส ทองคํา

เลขานุการสภาฯ
นายยุทธพงศ ไวยะกา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

เวลา 13.00 น. มีกํานันตําบลป;าอ2อดอนชัย เปPนประธานในพิธี มีการมอบโล>พ>อดีเด>น มีการ
บันทึกภาพร>วมกัน ในวันนั้นทางจังหวัดได2แจ2งพ>อดีเด>นได2รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด ยังไม>ได2
รับการประสานว>าจะมอบวัน เวลาไหน
-ขอบคุณผู2อํานวยการกองการศึกษา
-การแต>งกาย วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ให2แต>งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
-เครื่องแบบเต็มยศ คือกระโปรง/กางเกง สีดํา ประดับเหรียญต>างๆ
-เพิ่มเติมที่นายกเทศมนตรีฯ ได2ชี้แจงเกี่ยวกับการขอให2ประชาชนทุกหมู>เหล>าสวมเสื้อเหลือง
จริงๆแล2วรัฐบาลจะขอความร>วมมือประชาชนทั้งประเทศได2สวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือน
ธันวาคม
-เสนอความเห็นที่ทางจังหวัดให2ติดตั้งกล2อง CCTV หรือจะเปPนคําสั่งของ คสช. ให2ทุกหมู>บ2าน
ติดตั้งกล2อง CCTV ซึ่งหมู>ที่ 5 ได2ติดตั้งเรียบร2อยแล2ว ขอเสนอนายกเทศมนตรีฯ ให2นําเรียนกับ
กํานันฯว>าอยากให2หมู>บ2านได2ใช2งบประมาณของโครงการ SML ซึ่งในภาคอื่นเขาจะใช2
งบประมาณของโครงการ SML หากองคกรปกครองส>วนท2องถิ่นไปอุดหนุนก็คงจะใช2
งบประมาณมากพอสมควร
-ฝากถึงผู2เกี่ยวข2องกรณีของสภาองคกรชุมชน เปPนนโยบายของฝ;ายบริหาร การขับเคลื่อนสภา
องคกรชุมชนยังไม>คืบหน2า ส>วนหนึ่งเกิดจากการขาดผู2รับผิดชอบที่เปPนเจ2าหน2าที่ดูแลเรื่องนี้
โดยเฉพาะ เพื่อเปPนตัวเชื่อมระหว>างหน>วยงาน ระหว>างองคกรต>างๆ ลําพัง 2-3 คนที่เปPน
คณะทํางานหลายคนมีภาระกิจประจํา อยากให2มีเจ2าหน2าที่คอยดูแล
-ศูนยข2อมูลฯ ยังไม>ไปถึงไหน อยากให2ฝ;ายบริหารช>วยดูแล จัดเจ2าหน2าที่หรือใครก็ได2ให2มาเปPน
ผู2รับผิดชอบในส>วนนี้
-ขยะ ไม>ทราบว>าติดขัดตรงไหนช>วยชี้แจง
-หมู>ที่ 9 ซื้อท>อไม>ตรงกับความต2องการของประชาชน ช>วยแก2ไขป9ญหาให2ด2วย
-เรื่องขยะ และสิ่งปฏิกูลในตําบล ขณะนี้เทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัยรับสูบส2วมฟรีแล2วใช>ไหม
-แถวหมู>บ2านมีการพ>นสีบริเวณรั้วบ2าน ที่สาธารณะหมู>บ2าน เกี่ยวกับเบอรโทรศัพทรถสูบส2วม
เทศบาล ทําให2สกปรก จึงขอสอบถามความจริง
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได2ชี้แจง
-ชี้แจง
1)สภาองคกรชุมชน ในส>วนที่เข2ารูปเข2ารอย คือกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลป;าอ2อดอนชัย
ฝ;ายบริหารไม>ได2ละทิ้งแต>อย>างใด พยายามที่จะได2ไขป9ญหามาตลอด ผลพลอยได2ของสภา
องคกรชุมชน คือได2รับงบประมาณในการช>วยเหลือผู2ถูกผลกระทบจากแผ>นดินไหว ในวันนี้นาย
จินดา สัตนาโค ได2ไปร>วมประชุมที่จังหวัดพิษณุโลก มีเจ2าหน2าที่รับผิดชอบคือนักพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดเทศบาล
2)ศูนยข2อมูลตําบลป;าอ2อดอนชัย ได2ปรึกษาหารือกับฝ;ายบริหารมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
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ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ

นายบัญญัติ ป9นอินทร

นายบัญญัติ ป9นอินทร รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานหลายสิ่งหลายอย>างติดขัด
ในเรื่องของข2อมูล
3)ป9ญหาขยะ ขอเรียนให2ทราบว>าเนื่องจากว>าในภาพลักษณของขยะทั้งที่เราเปPนผู2ก>อให2เกิดขยะ
แต>เราไม>ยอมรับในความเปPนจริงของขยะว>าขยะไม>ได2เปPนสิ่งที่น>ารังเกียจเสมอไป ถ2าทําให2ดีขยะ
ก็จะเปPนทองคําได2 ทุกวันนี้เปรียบเสมือนเรายังไม>มีส2วมอยู>ในบ2าน แต>เราพยายามที่จะหาที่
สร2างส2วมแต>ทุกคนในบ2านพากันปฏิเสธไม>ยอมรับความจริงว>าส2วมในป9จจุบันสามารถไปอยู>ใน
ห2องนอนได2 ขอเรียนในที่ประชุมว>าในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ มี 2 แนวทาง คือ
พยายามขอใช2ที่ป;าชุมชน และอาจซื้อที่ไว2บริหารจัดการขยะ ในส>วนของการใช2ป;าชุมชน ฝ;าย
บริหารได2ประสานงานกับเจ2าหน2าที่ป;าไม2 ในการขออนุญาตหรือการขออนุญาตใช2พื้นที่ ขณะนี้
อยู>ในระหว>างนัดหมายกับเจ2าหน2าที่ป;าไม2 และก็ได2ดําเนินการไปเรื่อยๆ แต>ผลที่ได2ยังไม>ชัดเจน
4) ท>อหมู>ที่ 9 ยอมรับในความผิดพลาด และจะแก2ไขป9ญหาอยู>
5)สิ่งปฏิกูล ได2เคยหาเสียงไว2 ซึ่งเข2าใจว>าเขามาบริการสูบให2ฟรีแล2วนําสิ่งปฏิกูลไปจําหน>าย
แต>ในความเปPนจริงเขาไม>ได2บริการฟรี หากจะให2เทศบาลไปบริการสูบส2วมฟรีคงจะเปPนไปไม>ได2
ต2องใช2งบประมาณเปPนจํานวนมาก ขณะนี้ในตําบลป;าอ2อดอนชัยมีรถบริการสูบส2วมของเอกชน
ในแนวทางที่เปPนไปได2คือ ควบคุมราคาไม>ให2แพงเกินไป สิ่งที่น>าจะทําคือสร2างความเข2าใจ ส>วน
การพ>นสีที่พูดถึง พึ่งจะรับทราบข2อมูล คงจะต2องหาแนวทางที่จะจัดการ โดยหารือกับฝ;าย
ปกครองในเรื่องการทําให2ที่สาธารณะสกปรก
-สอบถามนายกเทศมนตรีฯ ว>าจะแก2ไขหรือชี้แจงให2ประชาชนไปในแนวทางไหนเกี่ยวกับเบอร
โทรศัพทว>ารับสูบส2วมจากเทศบาล จะไปชี้แจงอย>างไรว>าเปPนนโยบายของเทศบาลหรือไม>
-ที่ไปแอบอ2างว>าเปPนเทศบาลนั้น ไม>ถูกต2อง เพราะว>าในส>วนของเทศบาลฯ ไม>มีรถเมื่อไม>มีรถ
ก็ไปออกในนามเทศบาลฯไม>ได2 หากเปPนแบบนั้นก็จะต2องขออนุญาตรับเหมา สัมปทาน ในนาม
ของเทศบาล ในส>วนนี้เทศบาลจะมีรายได2จากการที่เขาขอสัมปทาน จะมีเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
การค2าการกําจัดสิ่งที่น>ารังเกียจอยู>แล2ว ถ2ามีเบอรโทรศัพทก็มอบให2ฝ;ายสาธารณสุขเรียกมาพบ
ก>อนว>ามาแอบอ2างชื่อเทศบาลฯ สามารถแจ2งความจับได2 ในส>วนนี้จะรับไปดําเนินการให2 กรณี
พ>นรั้วชาวบ2านชาวบ2านๆสามารถแจ2งความจับได2
-ฝากผู2บริหารหารือกับกํานันฯ ในวันประชุมประชาคมชี้แจงให2กับผู2ใหญ>บ2านหากเจอกรณีฉีด
พ>นสเปรยรั้วชาวบ2านสามารถแจ2งความจับได2 ให2ฝ;ายสาธารณสุขเรียกมาทําความเข2าใจก>อนว>า
ท>านได2เอาชื่อเทศบาลไปแอบอ2างได2รับความเสียหายอย>างไร ฝากนายกเทศมนตรีฯ และ
ปลัดเทศบาล หารือกับกํานันฯว>าให2ผู2ใหญ>บ2านประชาสัมพันธทางหอกระจายข>าวว>าหากมีใคร
ทําให2ทรัพยของเราเสียหาย กรณีแบบนี้ช>วยให2กํานันฯนําเรียนในที่ประชุมประชาคมด2วย
-รายงานผลการดําเนินงานของฝ;ายบริหาร
1)ความเคลื่อนไหวของสภาองคกรชุมชน โยงไปถึงสภาประชาชน ขณะนี้ได2แต>งตั้งและ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยเปลี่ยนแปลงดังนี้
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นายบัญญัติ ป9นอินทร
ประธาน
นางกุศล ยศวัฒนกุล
รองประธานฯ คนที่ 1
นายเกรียงศักดิ์ พรมรินทร
รองประธานฯ คนที่ 2
นายศิลปพงศ รีรักษ
กรรมการ
น.ส.คนึงนิตย พรมมินทร
กรรมการ
นางมนเฑียร ธรรมใจ
กรรมการ
นางแดง ใจซื่อ
กรรมการ
นายสมมุติ
กรรมการ
นางวิกานดา
กรรมการ
นายอินสวน ไชยชมภู
กรรมการ
นายจอมเมือง กุลดี
กรรมการ
นายถนอม ศูนยจันลา
กรรมการ
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
กรรมการ
นายเฉลียว เสหิน
กรรมการ
นายเดช สุขสบาย
กรรมการ
การดําเนินงานขณะนี้อยู>ในระหว>างร>างระเบียบกองทุน จะจัดประชุมวันพรุ>งนี้บ>าย หลังจากนั้น
จะเริ่มเก็บสมาชิกใหม>ที่สมัครไปแล2ว ตั้งแต>วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะขอความร>วมมือ
เจ2าหน2าที่เทศบาลที่ไปจ>ายเบี้ยยังชีพ จะมีกรรมการแต>ละหมู>บ2านเปPนกรรมการรับสมัครและรับ
เงินค>าสมาชิกรายเดือนส>งมอบให2เจ2าหน2าที่จะโอนเงินเข2ากองทุน กองทุนมีเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 3 ส>วน คือ จากเทศบาลตําบลป;าอ2อดอนชัย จํานวนประมาณ 90,000 บาท จาก
สมาชิกกองทุน และจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย ป9จจุบันมี
งบประมาณจํานวน 200,000 บาท และคณะกรรมการชุดใหม>ได2ไปรับมอบนโยบายจากพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย เพื่อจะรองรับโครงการต>างๆ อีกหลายๆ
โครงการ คิดว>าทางภาครัฐจะสนับสนุนนอกเหนือจากเงินสมาชิกแล2ว จะมีส>วนที่สนับสนุนอีก
ประมาณไม>ต่ํากว>า 50,000 บาท เพราะฉะนั้นหากว>าประชาชนสอบถามขอความร>วมมือช>วย
ประชาสัมพันธให2ทราบด2วยว>าหลังจากประชุมวันพรุ>งนี้แล2ว ร>างระเบียบเปPนที่เรียบร2อยแล2วคง
จะเดินหน2าต>อไป คาดหวังว>าคงจะได2รับความร>วมมือจากเพื่อนสมาชิกฯ ที่จะขับเคลื่อนกองทุน
นี้เพื่อเปPนประโยชนต>อประชาชนอย>างแท2จริง
2)สิ่งปฏิกูล ณ วันนี้มีรถรับจ2างของเอกชน ที่กําลังดําเนินการจ>ายค>าธรรมเนียมแต>ยังไม>ได2
ประสานกับฝ;ายบริหาร จึงได2คุยกับนายกเทศมนตรีฯว>าให2ผู2รับเหมามาพูดคุย คงจะมีข2อสรุปได2
อย>างน2อยก็ในราคาที่เปPนธรรม
3)การสวดมนตข2ามปHของตําบลป;าอ2อดอนชัย ทางคณะสงฆมีความประสงคจะสวดวัดใครวัดมัน
ส>วนรายละเอียดในการสนับสนุนจะได2หารือกับกองการศึกษาต>อไป
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4)อุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจร ส>วนใหญ>มาจากการบริโภคสุรา เปYาหมายคือ กลุ>มเยาวชน ซึ่ง
สํานักปลัดเทศบาลคงจะรับนโยบายไปปฏิบัติคือ การลดการบริโภค สุรา เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
จราจร
เลขานุการสภาฯ
-สอบถามการจัดเก็บขยะว>ายังจัดเก็บอยู>หรือเปล>า กองคลังยังให2คนเก็บเงินเปPนคนเดิมหรือ
เปล>า เนื่องจากยังไม>ได2รับใบเสร็จรับเงินค>าจัดเก็บขยะ
-เรื่องการจัดเก็บรายได2 ได2ยินจากเพื่อนสมาชิกสภาฯ และได2ยินกับตัวเองว>าการที่จะให2
พนักงานของเทศบาลไปจัดเก็บไปคํานวนปYาย พื้นที่อะไรต>างๆ ควรใช2คําพูดที่สุภาพ และไม>มี
การขออนุญาตเจ2าของร2าน
-สิ่งปฏิกูล จริงๆแล2วถ2าเรื่องที่เราได2หาเสียงไว2ว>าจะจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ถ2าเรื่องนี้ยังไม>สําเร็จไม>
น>าจะเอาออกมา เพราะว>าเดี๋ยวนี้กระจายไปทั่วว>าสูบส2วมให2ฟรี ฝากผู2ที่เกี่ยวข2องแล2วก็การ
บริหารจัดการน>าจะให2เรียบร2อยก>อนจึงจะประชาสัมพันธ อย>างน2อยสมาชิกสภาฯ ต2องทราบ
ก>อนที่จะไปรับข2อมูลจากข2างนอก
ประธานสภาฯ
-ในเรื่องสิ่งปฏิกูลนายกเทศมนตรีฯ ได2ชี้แจงไปแล2วเกี่ยวกับรถที่มาบริการสูบส2วม ได2ฝาก
นายกเทศมนตรีฯไปประสานกับกํานันฯ ด2วยว>าเรายังไม>มีนโยบายตรงนั้น ให2ไปชี้แจงในที่
ประชุมประชาคมด2วย
นายกเทศมนตรีฯ
-เรื่องการสูบส2วมฟรี ไม>เคยให2สัมภาษณว>าสูบส2วมฟรี อยากให2ผู2เกี่ยวข2องได2ทําหนังสือชี้แจงไป
ยังกํานันฯ,ผู2ใหญ>บ2าน ในเรื่องการพ>นสีสเปรย
-การจัดเก็บรายได2 พนักงานเทศบาลเดินสํารวจ ได2รับข2อมูลมาแล2ว และได2ทําความเข2าใจกับ
ผู2อํานวยการกองคลังเรียบร2อยแล2ว
-การจัดเก็บขยะ ยังจัดเก็บเหมือนเดิม ขอเชิญผู2อํานวยการกองคลังได2ชี้แจงเกี่ยวกับ
ใบเสร็จรับเงินค>าจัดเก็บขยะ
ผู2อํานวยการกองคลัง -ใบเสร็จรับเงินค>าจัดเก็บขยะประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 ได2แจกจ>ายให2กับผู2จัดเก็บของแต>
ละหมู>บ2านไปแล2ว แต>มีบางหมู>บ2านที่ยังไม>มารับ
นายกเทศมนตรีฯ
-ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องขยะ เนื่องจากว>าประกาศของ คสช.ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ2างกรณี
พิเศษทําให2เราบริหารจัดการขยะได2ยากขึ้นกว>าเดิมมาก เพราะฉะนั้นคงจะได2นําเรียนใน
รายละเอียดว>ามันยากหรือมีป9ญหาอย>างไร
ประธานสภาฯ
-ฝากสมาชิกสภาฯ ได2ประชาสัมพันธให2กับชาวบ2านได2รับทราบด2วยว>า ตามที่ฉีดพ>นสเปรยนั้นไม>
เปPนความจริง
นางอรุณรัศมี คําภูแก2ว -มีน2องฯในสํานักงานฝากสอบถามโครงการอบรมศึกษาดูงาน เพราะว>าทํางานมาทั้งปHน>าจะมี
ของขวัญเปPนกําลังใจ เพื่อให2เกิดความสามัคคีในหมู>คณะ
นายกเทศมนตรีฯ
-คิดไว2ว>าจะจัดโครงการฯ ปลายปH พ.ศ.2558
นายจํารัส ทองคํา
-พูดถึงเรื่องการศึกษาดูงาน จะไปพ2องกับการศึกษาอบรม จริงๆแล2วการศึกษาอบรมเท>าที่ผ>าน
มาส>วนใหญ>เปPนเรื่องเดิมๆ ซ้ําๆ เพียงแต>เปลี่ยนหน>วยงานผู2รับผิดชอบ เจ2าของโครงการอยาก
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นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ให2ทุกท>านมองย2อนไปว>าการการศึกษาอบรมเราใช2งบประมาณส>วนหนึ่ง แต>ละหน>วยงานแต>ละ
ส>วนใช2งบประมาณจากก2อนนี้ อยากมองย2อนไปว>ามันคุ2มหรือไม>อย>างไร สําหรับการไปศึกษา
อบรม ไปอบรมมาแล2วนํามาใช2ในส>วนงานของเรามากน2อยเพียงใด สามารถที่จะพัฒนาดูแล
ประชาชนได2มากน2อยแค>ไหนอย>างไร อยากให2สมาชิกสภาฯได2มองมุมกลับว>าเราไปอบรม
มาแล2วกลับมาแล2วมีอะไรดีขึ้น มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นมากน2อยเพียงใด อยากให2ทุก
ท>านได2กลับมุมมอง ส>วนหนึ่งเปPนการประมาณได2ว>าไปทัศนศึกษา หลายท>านได2เคยไป ในส>วน
ของพนักงานก็เคยไป แต>กลุ>มใหญ>ๆ ก็เห็นด2วยว>าน>าจะไปทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให2มองเรื่อง
งบประมาณ ทุกวันนี้ป9ญหาของประชาชนมากมายสารพัดที่จะดูแลได2 แล2วเรายังจะมาใช2เงิน
ก2อนนี้กันอยู> มองว>าเปPนการเห็นแก>ตัว อยากให2มองในมุมกลับ ถามว>าดีไหม ดีในเรื่องการเปOด
โลกทัศน
-เท>าที่บริหารงานมา 2 ปH และเวลาที่เหลืออยู> หากจะไม>ให2ไปไหนเลยก็ไม>รู2จะพูดอย>างไร หาก
จะให2พอทุกอย>างหรือสนองความต2องการของประชาชนทุกอย>าง คงจะเปPนไปไม>ได2บางครั้งเรา
ต2องตัดสินใจ เนื่องจากคนเรานอกจากต2องมีอาหารกายแล2วยังต2องมีอาหารใจ ในรอบสี่ปHน>าจะ
มีสักครั้งและก็น>าจะได2ความรู2กลับมาบ2าง
-ได2รับข2อความจากประธานสันนิบาตเทศบาลประจําจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล พร2อมกัน ณ ห2องอาหารเอกโอชา วันพรุ>งนี้ เวลา 13.0017.00 น.
-ขอบคุณผู2เข2าร>วมประชุมทุกท>าน ขอปOดประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.53 น.
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